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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 7 şi 8 iunie 2017 

 

În zilele de 7 şi 8 iunie 2017,  Comisia pentru sănătate şi familie  
şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi : 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 
decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro şi 
embriotransfer ( Plx 850/2015). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2017 pentru modificarea art.3 
alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind unele 
măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative  (PLx 213/2017). 

3. Forumul Industriei  Farmaceutice 2017 "Politica de preţuri a 
medicamentelor" - joi, 8 iunie 2017. 

 
 
Propunerea legislativă privind decontarea serviciilor medicale 

pentru fertilizarea in vitro şi embriotransfer ( Plx 850/2015), a fost trimis 
spre dezbatere pe fond comisiei noastre. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, continuarea dezbaterilor într-o şedinţă ulterioară. 

 
 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.26/2017 pentru modificarea art.3 alin.(2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 
2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea 
unor acte normative  (PLx 213/2017) a fost trimis comisiei pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru muncă 
şi protecţie socială şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 
În ziua de joi, 8 iunie 2017, membrii comisiei au participat la 

Forumul Industriei Farmaceutice 2017 – „Politica de preţuri a 
medicamentelor”. 
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Evenimentul reuneşte, în fiecare an, top-managementul 
principalelor companii de producţie, import şi distribuţie de medicamente 
din România, factori de decizie din Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate, Consiliul Concurenţei, reprezentanţi ai 
Colegiului Farmaciştilor, reprezentanţi ai celor mai importante asociaţii 
din industria farmaceutică, reprezentanţi ai Asociaţiilor de pacienţi, 
experţi în analiza de piaţă şi specialişti din domeniul farmaco-economic şi 
medical .  

Dezbaterile din cadrul evenimentului s-au concentrat asupra 
principalelor provocări cu care se confruntă, de ani de zile, industria 
farmaceutică din Romania: lipsa unei politici publice a medicamentului, 
lipsa de predictibilitate,  dispariţia unui număr foarte mare de 
medicamente de pe piaţă, taxa claw back, molecule noi intrate pe piaţa de 
compensate, drepturile pacienţilor şi accesul acestora la tratamentul 
potrivit . 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19) în ziua de 7 iunie 2017 au absentat  doamna Bianca Miruna 
Gavriliţă, domnul Emanuel Dumitru Ungureanu  - vicepreşedinte şi 
domnul Tudor Rareş Pop . 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu 
Florin Buicu - preşedinte, Lucreţia Roşca şi Vasile Florin Stamatian – 
vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu şi Levente Vass – secretari, Liviu 
Ioan Balint ,  Viorica Cherecheş , Tudor Ciuhodaru, Maricela Cobuz , 
Graţiela Leocadia Gavrilescu ,  Georgeta Carmen Holban, Antoaneta 
Ioniţă, Costel Lupaşcu , Petru Movilă , Pavel Popescu şi  Sebastian 
Valentin Radu  . 

 
 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19) în ziua de 8 iunie 2017 a absentat  domnul Emanuel Dumitru 
Ungureanu  - vicepreşedinte , domnul Levente Vass – secretar , domnul 
Tudor Rareş Pop şi domnul Tudor Ciuhodaru.  

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu 
Florin Buicu - preşedinte, Lucreţia Roşca şi Vasile Florin Stamatian – 
vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu - secretar, Liviu Ioan Balint ,  Viorica 
Cherecheş , Maricela Cobuz , Graţiela Leocadia Gavrilescu , Bianca 
Miruna Gavriliţă,  Georgeta Carmen Holban, Antoaneta Ioniţă, Costel 
Lupaşcu , Petru Movilă , Pavel Popescu şi  Sebastian Valentin Radu  . 

 
 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.dr. Florin BUICU 
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